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RIKSAVTAL
mellan
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
och
Svenska kommunalarbetareförbundet
Detta avtal gäller mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) och Svenska
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med den 1 april 2017 till och med den
31 mars 2020.
Avtalet skall sägas upp senast 3 månader före avtalsperiodens slut och förlängs för ett år
i sänder om begäran om förhandling inte framställs. Om sådan begäran framställs, gäller
avtalet för tid efter ordinarie utgång med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.
Parterna är överens om avtalet är uppsägningsbart för sista året med samma uppsägningstid som anges i Riksavtalet.
Avtalet kan även tillämpas för arbetstagare som inte är anställd som skorstensfejare vid
företag som är anslutet till SSR.
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Allmänna Bestämmelser
§ 1 ANSTÄLLNING
1. Arbetstagare skall vid anställningstillfället av arbetsgivaren erhålla bevis om anställningen gäller
tills vidare eller för viss tid.
2. Provanställning kan komma ifråga under högst 6 kalendermånader.
3. Med vikarie avses arbetstagare som anställts i stället för arbetstagare som är ledig från anställningen. Som vikarie anses också arbetstagare som, efter det att annan arbetstagare slutat, anställs
för att helt eller delvis sköta dennes arbetsuppgifter intill dess att ersättare utsetts.
4. Arbetsgivare och arbetstagarorganisation får träffa kollektivavtal om avvikelse från 5 § LAS i
andra fall än som anges i punkt 2 och 3.
5. Arbetstagare, som anställs på deltid, anställs för lägst 20 arbetstimmar i veckan fördelade över
högst fem arbetsdagar. Undantag får ske genom lokal överenskommelse.
6. Feriearbetande skolungdom kan anställas för viss tid och skall inte på egen hand sysselsättas
med arbete, som vanligen kräver fullgod yrkesutbildad arbetskraft.
Lokal företrädare för Kommunal skall underrättas om anställningen.
7. I samband med anställning får arbetsgivaren kräva att den arbetssökande skall lämna av arbetsgivaren anvisad läkare utfärdat intyg om arbetsförmågan. Kostnaden för sådant intyg ersätts av
arbetsgivaren.
8. Arbetstagare skall vid antagandet med intyg visa, att han är fri från sin senaste anställning.
Arbetsgivare har ovillkorlig skyldighet att omedelbart efter anställningens avslutande överlämna
arbetsintyg.
9. Arbetsgivare äger rätt att tillfälligt – normalt vid personalbrist – insätta verkmästare i arbetet.
10. Lån av arbetare till annat företag kan äga rum. Arbetstagare, som önskar frånsäga sig utlånings
arbete, äger rätt därtill; dock att sådan befrielse inte får utsträckas så långt, att ingen arbetare kan
utlånas, om utlåningsarbete meddelas sista dagen före detsamma.
Utlåning av arbetstagare får endast ske till företag som har kollektivavtal. Utlåning får inte ske till
företag där någon form av konfliktåtgärd gäller.
11. Inhyrning av arbetskraft (enligt def. SFS 1993:440) får endast förekomma under tid när det
saknas före detta anställda som har företrädesrätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd. Vid andra tillfällen föreligger skyldighet för arbetsgivaren att förhandla om inhyrning av
personal enligt medbestämmandelagen.
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§ 2 UPPSÄGNING
I anslutning till lagen (1982:80) om anställningsskydd gäller följande särskilda bestämmelser:
1. Vid uppsägning som bevisligen inte beror av förhållanden, som kunnat eller borde ha kunnat
förutses av arbetsgivaren inom de i lagen fastställda uppsägningstiderna skall dessa förkortas i
enlighet med för varje särskilt fall mellan huvudorganisationerna träffad överenskommelse.
2. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall särskild hänsyn tas till att tillräckligt personalbehov
finns för fullgörande av arbetsledare- och/eller ställföreträdarefunktioner.
3. Arbetstagare, som inte iakttar i 11 § i lagen om anställningsskydd föreskriven uppsägningstid,
mister innestående löneförmåner; dock högst med belopp motsvarande 14 kalenderdagar.
4. Arbetstagare, som olovligen har varit frånvarande från arbetet under en sammanhängande tid av
två veckor, skall anses ha slutat anställningen på eget initiativ utan iakttagande av uppsägningstiden.
Arbetsgivaren skall underrätta arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen.

§ 3 ORDNINGSREGLER
1. Arbetstagare är skyldig att:
a) utföra arbete enligt gällande arbetsbeskrivningar och särskilda anvisningar av arbetsledningen
samt med varsamhet och omtanke så att skada eller onödig olägenhet inte uppstår,
b) med omsorg handha teknisk utrustning, personlig skyddsutrustning, transportmedel, arbetskläder, arbetshandlingar o.dyl.,
c) vårda i § 11 angivna arbetslokaler och inventarier i dessa, vilka endast får användas för avsett
ändamål.
2. Arbetstagare är skyldig anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs
för att bedöma bisysslan. Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren bedömer att bisysslan antingen hindrar eller påverkar arbetstagarens sätt att utföra sitt arbete eller konkurrerar med
arbetsgivarens verksamhet eller som berör objekt inom området för kontrollen av brandskyddet
enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förtroendeuppdrag i fackliga, politiska
eller ideella organisationer är inte bisyssla.
3. Arbetsledningen skall leda och fördela arbetet med iakttagande av största möjliga rättvisa.
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§ 4 ARBETSTIDER
I anslutning till arbetstidslagen, ATL, (1982:673) gäller följande särskilda bestämmelser:
1. All beräkning av arbetstid sker från den tidpunkt, då arbetstagare före arbetets början lämnar
arbetskammaren och till den tidpunkt, då arbetstagaren efter arbetets slut inställer sig på arbets
kammaren.
Anmärkning
Arbetstiden börjar när arbetstagarna är ombytta och klara för dagens arbete. Ombyte och tvagning
ingår ej i arbetstiden om inte annat överenskommits lokalt.
2. Arbetstiden är dels ordinarie arbetstid, dels övertid.
3. Den ordinarie arbetstiden utgör 40 timmar per helgdagsfri vecka, så fördelad, att under måndag
– fredag arbetas åtta timmar per dag.
4. Ordinarie arbetstid börjar tidigast kl 6 och slutar senast kl 17.
Anmärkning
Reglerna i ATL om dygnsvila ska tillämpas i första hand. Möjligheter till avvikelser från lagens
regler ska tillämpas endast i undantagsfall.
Enligt ATL ska arbetstagare ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period
om 24 timmar (dygnsvila).
Undantag från regeln får göras om det föranleds av övertidsarbete som p.g.a. verksamhetens art
inte kan förläggas till annan tidpunkt.
Övertidsarbete av detta slag får endast förläggas till natten mot lördag eller helgdag om särskilda
skäl finns.
Arbetstagarens sammanhängande dygnsvila, kan vid tillfälliga avvikelser i samband med övertidsarbete, reduceras till lägst åtta (8) timmar en gång per vecka vid högst tre (3) tillfällen per kvartal
dock högst elva (11) tillfällen per kalenderår.
Vid kortare dygnsvila än åtta (8) timmar ska arbetstagaren beredas minst åtta (8) timmars sammanhängande vila direkt i anslutning till den ordinarie arbetstiden, om påföljande dag inte är arbetsfri.
Överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare kan träffas om annan förläggning av den
sammanhängande vilan.
Infaller viloperioden under ordinarie arbetstid, görs inget löneavdrag. Dessa ledighetstimmar
återförs till tillgängligt övertidsutrymme. Under ett (1) kalenderår får högst 50 timmar på detta
sätt återföras till övertidsutrymmet.
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5. Lokala parter kan komma överens om annan förläggning av arbetstiden än enligt punkt 3 och
4 ovan. Vid sådant lokalt kollektivavtal skall nedanstående tillämpas:
a) vid arbete på obekväm arbetstid utges belopp enligt bilaga 2 Avsnitt C,
b) lokalt kollektivavtal om annan arbetstidsförläggning gäller med samma löptid som centrala
avtalet om inte annat överenskommes lokalt. Parterna är överens om att eventuell uppsägningstid
inte bör understiga tre månader.
c) arbete som utförs utöver schemalagd arbetstid betecknas som övertid.
6. Mellan arbetsgivaren och arbetstagarna kan överenskommelse träffas om förläggningen av måltids
raster om tillsammans högst en timme. Huvudrast skall omfatta minst 30 minuter.
7. Arbetet som utförs på annan tid än den schemalagda och eller den ordinarie arbetstiden, betecknas som övertid.
8. Från och med den 1 april 2009 tillämpas endast tarifflönen för inlöst badtid. Lokalt kollektivavtal kan träffas om bibehållen tidigare gällande badtid.
9. Arbetstagare, som har enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda arbetstiden, har rätt till kompensation för övertidsarbete under förutsättning
att övertidsarbetet beordras på förhand. Endast efter godkännande av behörig överordnad kan
kompensation utges för övertidsarbete, som inte kunnat beordras på förhand. Meddelande om
övertidsarbete skall så vitt möjligt lämnas fyra dagar före.
10. Påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton är fridagar. När nationaldagen infaller på en
tisdag eller torsdag blir måndagen respektive fredagen också fridagar.
Protokollsanteckning
a) Arbetstidsschema skall utvisa såväl arbetstidens förläggning som förläggningen av måltidsraster.
b) Parterna är eniga om att samverka för ett effektivt utnyttjande av arbetstiden, vilket förutsätter
att avtalets arbetstidsregler strikt iakttas.
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§ 5 LÖNEVILLKOR
1. Arbetstagare får lön för kalendermånad (månadslön). Mellan arbetsgivare och arbetstagare får
överenskommelse träffas om annan utbetalningsperiod. Lönen utbetalas den 25:e i månaden eller,
om denna dag är en helgdag, vardagen före.
Anmärkning:
Månadslön = veckolön x 4,33
Månadslön = timlön x 173,2
2. Arbetstagare som har annan utbetalningsperiod än månadslön behåller denna till dess annan
period överenskommes lokalt för arbetsplatsen.
Protokollsanteckning:
Ersättning för övertidsarbete utbetalas efterföljande avlöningstillfälle.
3. För lönesättning enligt detta avtal kan användas bilaga 2 eller bilaga 3. Vid övergång från bilaga 2
till bilaga 3 kan centrala parter aktivt medverka för att underlätta övergången. Sådan övergång kan
ske i samband med lönerevision och kräver lokal överenskommelse om principerna för lönesättning.
n Arbetstagare med tre års yrkespraktik får lön enligt bilaga 2 avsnitt A eller bilaga 3.
n Lön för arbetstagare med kortare yrkespraktik utgår enligt bilaga 2 avsnitt B eller bilaga 3.
n Lön för feriearbetare fastställs efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare.

4. Mellan arbetsgivare och arbetstagare skall utvecklingssamtal hållas varje år.
5. Lön till deltidsanställd utgår med efter arbetstiden proportionell del av lönen till heltidsanställd.
Yrkesålder beräknas på motsvarande sätt. För arbete, som utförs utöver den fastställda deltiden
och som är förlagt till ordinarie arbetstid för heltidsanställd, utgår fyllnadslön motsvarande proportionell del av lön för ordinarie arbetstid.
6. För erhållande av lön för arbetsdag, som är arbetsfri på grund av infallande helg, krävs närvaro
under arbetsdagarna före och efter helgtiden.
Som närvaro räknas även
a) bortovaro på grund av semester,
b) anmäld egen sjukdom, som börjar dagen efter eller slutar dagen före helgdag,
c) ledighet enligt föräldraledighetslagen (1995:584) vad avser tillfälligt vård av barn (8 §) samt del
ledighet med eller utan föräldrapenning (6-7 § §),
d) ledighet för fackligt eller offentligt uppdrag och
e) av arbetsgivaren beviljad ledighet.
7. För utförande av ackvirerat arbete får överenskommelse träffas om ersättningen för sådant arbete.
I ersättningen inräknas semesterlöneförmånen.
6
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8. Mellan arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation får lokalt kollektivavtal träffas om en bonus
lön för under en avlöningsperiod uppnått arbetsresultat. Bonuslön utges utöver lönebestämmelser
i denna paragraf.
Avtal träffas utifrån principerna om:
a) vilka kriterier som skall gälla för intjänande av bonus,
b) regler för utbetalning,
c) att överenskommelse om bonuslön gäller med samma löptid som centrala avtalet om inte annat
överenskommes lokalt. Parterna är överens om att eventuell uppsägningstid inte bör understiga
tre månader.
9. Yrkespraktiken skall styrkas med av auktoriserad arbetsgivare utfärdat intyg.
10. För övertidsarbete utgår ersättning med följande förhöjning av utgående veckolöns timpenning:
a) under 2 timmar före och efter ordinarie arbetstid 80 %,
b) under annan tid 130 %.
Vid övertidsarbete som påbörjas tidigare än 2 timmar före den ordinarie arbetstidens början utgår
övertidsersättning enligt b).
Ersättningen inkluderar semesterlön och semesterersättning med belopp, som förutsätts i semester
lagen.
Kompensation för övertidsarbete kan efter överenskommelse utgå med ledig tid motsvarande antal
arbetstimmar under ordinarie arbetstid. Övertidsersättningen utgörs då av övertidstillägget enligt
första stycket. Kompensationstiden uttas utan lönereduktion och förläggs efter överenskommelse.
11. Vid övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som halvtimme.
12. Uppstår kortare väntetid än fyra timmar för utförande av övertidsarbete, utgår ersättning i
likhet med för övertid; arbetsgivaren obetaget att för sin räkning utnyttja denna tid; dock äger
arbetare rätt att under väntetiden erhålla en halvtimmes måltidsrast.
13. Vid arbete under förhållanden som kräver övernattning, inom eller utom eget distrikt, skall
arbetsgivaren tillhandahålla logi av tillfredsställande beskaffenhet. Vid sådant arbete utgår traktamentsersättning i enlighet med Skatteverkets vid var tid gällande regler för skattefritt traktamente.
Anmärkning
För närvarande, år 2017, är den skattefria traktamentsersättningen 220 kronor per arbetsdag.

RIKSAVTAL SSR KOMMUNAL 2017 – 2020

7

§ 6 SEMESTER
Semesterförmån utgår enligt semesterlagen (1977:480), om inte annat följer av nedanstående.
1. Intjänandeår och semesterår är förlagt till löpande kalenderår.
2. Antalet semesterdagar per kalenderår utgår från och med det år när arbetstagaren fyller 40 år
med 31 dagar och 50 år med 32 dagar.
Överenskommelse får träffas om kortare semester, dock lägst motsvarande 20 semesterdagar för
helt kvalifikationsår. I sådant fall utgår ersättning för varje outtagen semesterdag med semesterlön
och semesterdagstillägg enligt punkt 6.
3. Arbetstagare, som anställts för högst tre månader, har inte rätt till semesterledighet utan får
semesterersättning beräknad enligt lag.
4. Arbetsgivaren och arbetstagarna på arbetsplatsen skall samråda om förläggningen av semester.
Semesterlista med förslag till huvudsemester skall därefter upprättas av arbetsgivaren och senast
två månader före första semesterdagen meddelas arbetstagarna samt överlämnas till företrädare för
den lokala arbetstagarorganisationen, som senast inom tio dagar härefter kan påkalla förhandling
om ändring i förslaget. Om ej så sker, är förslaget godkänt.
5. Semesterlön utgår med den på den betalda semestertiden belöpande lönen.
6. Semesterdagstillägg utgår per betald semesterdag med 12 % av daglönen (daglön = veckolön/5).
Semesterdagstillägg utbetalas i samband med semesterlönen.
7. Har arbetstagare fått fler betalda semesterdagar än denne är berättigad till under året skall denne
återbetala för mycket utbetald semesterlön och semesterdagstillägg.
Om arbetstagare slutar sin anställning, får kvittning ske mot lönefordran.
8. Arbetstagare med längre semester än vad som följer av semesterlagen får spara sammanlagt
högst 30 dagar.
9. Semesterlön och semesterdagstillägg för uttagen sparad semesterdag utgår som för ordinarie
semesterdag under semesteråret.
10. Semesterersättning utgår med belopp motsvarande semesterlön och semesterdagstillägg beräknat
enligt ovan.
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§ 7 PERMISSION
Ledighet för läkarbesök m m
En arbetstagare får besöka vårdgivare med bibehållen lön vid akut sjukdom eller olycksfall som
inträffar under arbetstid. Om det är nödvändigt får besöket ske på arbetstid. Detsamma gäller vid
mammografi, cell- och PSA-provtagning.
Ledighet för enskilda angelägenheter
Under ledighet för enskilda angelägenheter kan arbetstagare, om det finns synnerliga skäl, medges
behålla lönen under sammanlagt 10 arbetsdagar per 12-månadersperiod.
Som synnerliga skäl skall anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning eller gravsättning av urna, samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses exempelvis make,
maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt far- och
morföräldrar.
Anmärkning
Vid barns svårare sjukdom utges förmånen endast om arbetstagaren inte har rätt till ersättning
enligt Socialförsäkringsbalken.

§ 8 YRKESUTBILDNING
Yrkesutbildning under lärotiden skall ske enligt bestämmelserna i bilaga 1.
Lärotiden är tre år. Utbildningstiden skall i princip vara effektiv, dock att bortovaro av laga förfall
under sammanlagt högst 75 arbetsdagar under hela lärotiden inte skall frånräknas. Första värnpliktstjänstgöring frånräknas lärotiden.

§ 9 KOMPETENSUTVECKLING
Med kompetensutveckling avser parterna en möjlighet att utvecklas och utbildas i yrket genom
mer än traditionell utbildning. Detta kan t.ex. vara egen utveckling eller möjlighet att pröva andra
arbetsuppgifter.
Kompetensutveckling skall planeras och dokumenteras i samband med utvecklingssamtal enligt
§ 5 punkt 4. Detta kan bland annat handla om vilken utbildning som finns och vad som behöver
kompletteras kopplat till verksamhetens behov.
Arbetsgivaren har ett grundläggande ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande och
för insatser som syftar till kompetensutveckling. Den anställde har också ett eget ansvar för att
utveckla sin kompetens i enlighet med verksamhetens krav.
Kompetensutveckling leder till ökad arbetstillfredsställelse och ger den anställde bättre förutsättningar att möta förändringar. Kompetensutveckling bidrar även till ökad anställningstrygghet
och anställningsbarhet.
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§ 10 FÖRSÄKRINGAR, SJUKLÖN OCH ANMÄLAN OM BORTOVARO
1. Arbetsgivaren skall teckna och vidmakthålla det vid varje tillfälle, genom överenskommelse
mellan Svenskt Näringsliv och LO, gällande avtal om avtalsförsäkring, avtalspension och omställningsförsäkring. För närvarande gäller det: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), Avgångsbidrag
(AGB), Försäkring om särskild tilläggspension (Avtalspension SAF-LO), Trygghetsförsäkring vid
arbetsskada (TFA), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Föräldrapenningtillägg (FTP) samt Omställningsstöd.
2. Vid arbetsoförmåga till följd av sjukdom, olycksfall eller yrkesskada, skall den arbetsoförmögne
så skyndsamt som möjligt underrätta arbetsgivaren liksom att, snarast möjligt, lämna arbetsledningen meddelande om tidpunkten för beräknad återgång i arbetet.
Arbetsgivare får fordra läkarintyg från anvisad läkare. Kostnaden för läkarintyget betalas av
arbetsgivaren till den del densamma inte har bestritts av eller bort bestridas av allmän försäkringskassa.
Sjuklön utges i enlighet med vad som följer av lag (1991:1047) om sjuklön. Sjuklöneunderlaget
fastställs vid ingången av varje nytt kalenderår och utgörs av dagslönen beräknad på föregående
års bruttolön (inklusive samtliga tillägg) enligt av arbetsgivaren lämnad kontrolluppgift, dock
lägst gällande tarifflön. Sker lönerevision under året räknas den sjukpenninggrundande dagslönen
upp med lönerevisionens storlek. Sjuklönen utgörs av 80 % av sjuklöneunderlagets framräknade
dagslön.
Den ovan redovisade beräkningsmodellen för sjuklön skall även tillämpas vid bestämmande av
löneavdrag (100%) för karensdag i samband med sjukfrånvaro.
Anmärkning
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Fastställande av sjuklöneunderlag och sjuklön per den 1 januari
Årslön enligt kontrolluppgift x kr
Månadslön: årslön / 12
Timlön: månadslön / 173,2
Daglön (avdrag för karensdag): timlön x 8
Sjuklön: daglön x 0,8
Justering av sjuklön efter lönerevision (exempelvis 2,0 % per den 1 april)
Daglön (avdrag för karensdag): enligt ovan x 1,02
Sjuklön: enligt ovan x 1,02

3. Arbetsgivaren tecknar försäkring mot brand och inbrott för arbetarnas tillhörigheter på arbets
kammaren till ett belopp av 1 000 kronor per arbetstagare.

10

RIKSAVTAL SSR KOMMUNAL 2017 – 2020

§ 11 ARBETSMILJÖ
1. Arbetslokaler omfattande lämpligt utrymme för förvaring av handverktyg, samlings- och omklädningsrum samt badrum med tillbehör skall finnas.
2. Lokalerna skall vara väl underhållna och städade samt skilda från varandra för i punkt 1 angivna
ändamål. Samlings- och omklädningsrum samt badrum skall vara väl uppvärmda.
3. För förvaring av gångkläder och arbetskläder skall finnas klädskåp eller motsvarande anordning.
Torkanordning skall finnas för arbetskläder. För förvaring av arbetares värdesaker bör låsbart skåp
tillhandahållas.
4. Det skall finnas tillgång till varmvatten, lämplig tvål och annat tvättmedel, borstar och badtofflor
samt två handdukar, som ska bytas minst varje vecka.
5. Arbetsgivaren tillhandahåller persedlar enligt nedan;
SLAG				ANTAL
Överdragsställ och kurpis		

Intill två omgångar per år eller efter behov.

Skor					

Ett par sommar- och vinterskor per år

Värmeväst/-jacka			

En per två år

Skyddsglasögon			Vid behov
Underställ				Vid behov
Glasögon				
					

Bidrag med det faktiska beloppet,
dock max 2000 kr vartannat år

Arbetsgivaren ombesörjer i erforderlig omfattning tvätt (normalt var 14:e dag) och underhåll av
tillhandahållna kläder.
Tillhandahållna persedlar återlämnas vid anställningens upphörande.
Protokollsanteckning
Till förhandlingsprotokollet antecknas, att arbetsgivarna är beredda att gemensamt med arbetarparten på de orter, där så påkallas, begära arbetsmiljöinspektionens granskning av arbetslokalerna.
Arbetsmiljölagen jämte förordningen skall finnas tillgänglig på varje arbetsplats.
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Bilaga 1

BILAGA 1: YRKESUTBILDNING
Organisationerna är ense om att genom tillämpning av bilaga 1 om yrkesutbildning och genom
att verka i den mellan organisationerna inrättade yrkesnämnden söka åstadkomma en tillfredsställande rekrytering och utbildning av arbetstagare.
§ 1 Arbetsgivarens skyldigheter
Det är arbetsgivarens skyldighet att systematiskt undervisa lärlingen, så att denna får tillfredsställande
kunskap och färdighet i yrket.
Arbetsgivaren skall informera arbetstagare som inte genomgått grundutbildning för skorstensfejare
vid MSB-myndighetens skola om skyldigheten att genomgå denna utbildning.
Lärling får självständigt utföra arbetsuppgift, när han fått tillfredsställande färdighet för den ålagda
arbetsuppgiften. Uppkommer meningsskiljaktigheter om att tillräcklig färdighet har uppnåtts,
upptas lokal förhandling. Kan parterna inte enas, hänskjuts frågan till yrkesnämnden för yttrande.
Vid anställningens upphörande skall arbetsgivaren till lärlingen utge betyg med uppgift om anställningstiden och anställningens art samt vitsord beträffande lärlingens arbetsskicklighet.
§ 2 Lärlings skyldigheter
Lärling skall efter anvisningar av arbetsgivaren och av denne utsedd arbetsledare eller handledare
för utbildningen efter bästa förmåga tillägna sig kunskap och färdighet i yrket.
Lärling skall genomgå grundutbildning till skorstensfejare vid MSB-myndighetens skola.
Lärling, som vid tillsvidareanställning inte har allmän behörighet till högskola och betyget godkänd i svenska B, samhällskunskap A och matematik A efter genomgången gymnasieutbildning,
skall införskaffa denna kompetens eller inhämta motsvarande kunskaper på annat sätt.
§ 3 Lönevillkor
Vid genomgång av grundutbildning till skorstensfejare vid MSB-myndighetens skola utgår lön
enligt tariff.
Arbetsgivaren betalar uppehållskostnaderna vid skolan samt två resor tur och retur med billigaste
färdsätt.
Vid schemalagd sammanhängande ledighet överstigande en arbetsdag inträder arbetsplikt.
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§ 4 Övriga arbetsvillkor
Utöver dessa regler skall i tillämpliga delar gälla de Allmänna Bestämmelserna i mellan organisationerna träffat Riksavtal.
§ 5 Yrkesnämnd
För behandling av frågor som påverkar branschen tillsätter organisationerna en särskild yrkesnämnd. Nämnden, som utses för en tid av tre år, skall bestå av två från arbetsgivarsidan och
två från arbetstagarsidan. För samma tid utses lika antal suppleanter. Nämnden utser inom sig
ordförande och vice ordförande.
Det ankommer särskilt på yrkesnämnden;
n att främja kompetensutveckling och övriga för parterna gemensamma yrkesfrågor,
n att i övrigt handlägga de frågor som finns angivna i detta avtal eller andra frågor som parterna
gemensamt överlämnar till nämnden.

RIKSAVTAL SSR KOMMUNAL 2017 – 2020
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Bilaga 2

BILAGA 2: TARIFFLÖNESYSTEM
A. LÖN TILL FULLBETALD
Under perioden 1 april 2017 – 31 mars 2020 gäller lägsta löner enligt tabell a för respektive
tidsperiod.

a/

b/

Fr.o.m yrkesåret

med G-ex/Skf-ex

utan G-ex/Skf-ex

4:e
6:e
8:e
10:e
12:e

(103)
(106)
(109)
(111)
(113)

(100)
(103)
(106)
(109)
(111)

arbetstagare som är behörig att utföra brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot
olyckor erhåller lön enligt löneklass 115.
Vid utförande av brandskyddskontroll utgår en ersättning per timme (inkl. semester
ersättning) med;
22:00 kr under perioden 1 april 2017 – 31 mars 2018.
22:50 kr under perioden 1 april 2018 – 31 mars 2019.
23:00 kr under perioden 1 april 2019 – 31 mars 2020.
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B. LÖN VID YRKESÅLDER 1 – 3 ÅR
Under perioden 1 april 2017 – 31 mars 2020 gäller lägsta löner enligt tabell a för respektive
tidsperiod.
Vid nyanställning får överenskommelse om lön träffas mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vid
fastställande av lönenivå skall hänsyn tas till levnadsålder, utbildning och tidigare yrkeserfarenhet.
Anställd som avlagt examen vid grundutbildning till skorstensfejare inplaceras i lägst löneklass
(100). För övriga arbetstagare gäller lägst löneklass (90).
C. TILLÄGG FÖR OBEKVÄM ARBETSTID
a) För arbete som utförs helgfri vardag mellan klockan 17.00 och 22.00 utges OB-ersättning med
30 % av gällande löneklass per arbetad timme.
b) För arbete som utförs helgfri vardag mellan klockan 22.00 och 06.00 utges OB-ersättning med
50 % av gällande löneklass per arbetad timme.
c) För arbete som utförs lördagar och helgdagar utges OB-ersättning med 100 % av gällande
löneklass per arbetad timme.
Ersättningarna enligt ovan inkluderar semesterersättning.
För arbete som ger rätt till övertidsersättning, utbetalas ingen OB-ersättning.
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Bilaga 3

BILAGA 3: INDIVIDUELL LÖNESÄTTNING
Utgångspunkter
Mellan parterna tillämpas ett lönesystem som bygger på individuell löneutveckling. Detta skall
ses som ett resultat av den utveckling som skett och som sker på arbetsmarknaden totalt sett
samt inom skorstensfejarbranschen. Utvecklingen inom yrket har inneburit att förhållandena när
det gäller arbetets innehåll ser mycket olika ut på olika arbetsplatser. Parterna åtar sig att under
avtalsperioden aktivt verka för en övergång till ett nytt lönesystem. Detta avtal ger lokala parter
möjlighet att utveckla nya former för lönesättning.
§ 1 Grundläggande förutsättning
För att överenskommelse om lön mellan arbetsgivare och arbetstagare enligt detta avtal skall
kunna tillämpas krävs att de lokala parterna enats om vilka principer som skall gälla. Dessa princi
per skall vara gemensamt framtagna, dokumenterade samt väl kända av samtliga anställda.
§ 2 Gemensamma grunder
Syftet med differentierat system för värdering av arbetet är att det som en väsentlig del av löne
politiken skall bidra till att skapa förutsättningar för att nå ett positivt samband mellan lön,
motivation och mål. Målet för lönebildningen är att bidra till en tryggad personalförsörjning
samt stimulera personalens engagemang och delaktighet i arbetet med att utveckla och förbättra
verksamheten. Det är därför viktigt att lönen uppfattas som rättvis av de anställda.
Lönesättningen skall därför göras på ett konsekvent sätt och ha sin grund i klara och tydliga lönesättningsprinciper vilka på förhand är väl kända av de anställda. Sambandet mellan löneutveckling
och utveckling av arbetsuppgifter och arbetsprestationer skall vara tydligt.
Arbetsgivarna åläggs i och med detta avtal ett fortsatt stort ansvar för lönebildningen. Däri ingår
också att göra en värdering av löne- och anställningsvillkoren för den egna personalen i förhållande till andra avtalsområden på orten.
Alla arbetstagare bidrar till tillväxten i ett företag. En förutsättning för en framgångsrik verksamhet i företaget är en värdefull och engagerad insats av alla arbetstagare i företaget.
För att tillgodose kraven på utveckling och förbättring av verksamheten är det av stor vikt att
arbetstagarnas vilja till förkovran avseende såväl utbildning som arbetsuppgifter uppmuntras så
att arbetstagarnas kompetens tillvaratas och utvecklas.
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§ 3 Grundläggande principer för lönesättningen
Lönebildning och lönesättning skall bidra till att sotningsdistriktet når målen för verksamheten.
Lönesättningen skall stimulera till förbättringar av effektivitet, produktivitet och kvalitet.
Lönesättningen skall vara differentierad efter individuella eller andra grunder. Lönerna skall bestämmas med hänsyn till arbetsuppgifterna, arbetstagarens bidrag till verksamhetsförbättringar, utbildningskraven, ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgifterna och den enskilde arbetstagarens sätt
att uppfylla dessa krav.
Ledningsförmåga, omdöme, initiativ, ansvar, erfarenhet, samarbetsförmåga samt idérikedom och
innovationskraft skall beaktas vid lönesättning. Dessa principer för lönesättning skall utvecklas
och kompletteras av lokala parter.
Lönen skall öka med stigande ansvar och svårighetsgrad samt med arbetstagarens prestation.
Samma principer för lönesättning skall gälla för kvinnor och män som för yngre och äldre arbetstagare.
Lönesättning skall föregås av medarbetarsamtal.
Anmärkning

Ovan angivna principer för lönesättning skall utvecklas och kompletteras av lokala parter.
§ 4 Lönesättning
Löneplanen med löneklasser enligt bilaga 2 i riksavtalet tillämpas som baslön och utgör grund
lönen baserad på år i yrket och utbildning.
Avtalsåren 2017-04-01–2020-03-31

Tabellen för tarifflön i bilaga 2, baslönen (100-lönen) för avtalsåren 2017-04-01—2020-03-31
höjs med en individgaranti:
Från och med 2017-04-01 med 1,10% för löneklass 100-115 samt för löneklass 90 med 1,15%,
från och med 2018-04-01 med 1,05% för löneklass 100-115 samt för löneklass 90 med 1,10%,
från och med 2019-04-01 med 1,10% för löneklass 100-115 samt för löneklass 90 med 1,15%.
Resterande del av löneökningen per tillsvidareanställd utgör en pott som disponeras för individuell lönesättning om:
Från och med 2017-04-01 med 1,10% för löneklass 100-115 samt för löneklass 90 med 1,15%,
från och med 2018-04-01 med 1,05% för löneklass 100-115 samt för löneklass 90 med 1,1%,
från och med 2019-04-01 med 1,10% för löneklass 100-115 samt för löneklass 90 med 1,15%.
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Fördelning

Utrymmet för individuell lönesättning enligt ovan fördelas i förhandlingar med arbetstagarorganisationen med beaktande av de grundläggande principerna för lönesättning som framgår av § 3.
Övrig tillämpning

Vid löneklassuppflyttning under avtalsåret uppräknas den totala lönen (baslönen + det individuella lönetillägget) lika som löneklassen (= nya löneklassen/gamla löneklassen x totala lönen).
Visstidsanställd och nyanställd erhåller under avtalsåret lön enligt tarifflönerna i A, om ej annat
överenskommes.
§ 5 Övriga förhandlingar m.m.
1. Förhandlingar om lön upptas då part så begär.
2. Överenskommelse om lön får träffas med enskild arbetstagare.
Anmärkningar

1. Möjligheterna till överenskommelse om lön mellan arbetsgivare-arbetstagare, vid andra till
fällen än nyanställning, förutsätter att de lokala parterna enats in principer härför enligt § 2 ovan.
2. Överenskommelse arbetsgivare-arbetstagare ska ingå i det kollektivavtal som upprättas mellan
parterna i nästkommande löneöversynsförhandling.
§ 6 Fredsplikt
Förhandlingar som avses i § § 3 och 4 ska föras under fredsplikt.
§ 7 Förhandlingsordning
1. Kan överenskommelse om lönesättning i nedan angivna fall inte uppnås lokalt får central part
påkalla central förhandling senast en månad efter det att den lokala förhandlingen avslutats.
a) I frågor som avses i § 4 ovan avseende fördelning av utrymme för individuell lönesättning.
b) Då arbetstagares arbetsuppgifter till följd av omfattande ändring avsevärt och stadigvarande
ändrats.
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2. Enas inte de centrala parterna ska frågan bindande avgöras av särskild skiljenämnd, om central
part begär prövning av frågan genom skriftlig framställan inom en månad från den dag, då den
centrala förhandlingen anses avslutad.
Skiljenämnden består av tre ledamöter, av vilka Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
utser en och Svenska Kommunalarbetareförbundet utser en och nämnda parter gemensamt en,
tillika ordförande.
De centrala parterna svarar envar för sina representanters kostnader för medverkan i nämnden.
Kostnaderna för ordförandens medverkan delas lika mellan parterna.
§ 8 Löneberäkning för deltidsanställd
Vid utrymmesberäkning/lönehöjning/lönesättning enligt centralt eller lokalt kollektivavtal ska
– såvida inte annat uttryckligen avtalats – beloppet för deltidsanställd arbetstagare nedräknas i
proportion till förhållandet mellan arbetstiden för deltidsanställningen och arbetstiden för motsvarande heltidsanställning.
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BILAGA 4: RUTINER VID UPPBÖRD AV FACKLIGA AVGIFTER
De centrala parterna rekommenderar följande rutiner vid uppbörd av fackliga avgifter.
Inkasseringen förutsätter att den anställde lämnar sitt skriftliga medgivande härtill, vilket görs
enskilt och enligt av Kommunal fastställt formulär.
1. Vid varje avlöningstillfälle dras från den anställdes bruttolön den av Kommunal fastställda
avgiften.
2. De inkasserade avgifterna överförs snarast efter sista avlöningstillfället i varje månad direkt till
avdelningen. På inbetalningskortet skrivs vilken månad avgiften avser.
3. Inbetalningskort, avdragstabeller och redovisningslistor tillhandahålles av avdelningen.
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BILAGA 5: FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
De centrala parterna har överenskommit om följande riktlinjer för företagshälsovård.
Sotningsdistriktet skall anslutas till central för företagshälsovård, om sådan finns inom den kommun i vilken sotningsdistriktet är beläget och om centralen beviljar anslutning.
Företagshälsovården skall vara medicinsk och syfta till att genom hälsoundersökningar och rådgivning förebygga ohälsa i arbetet.
Företagshälsovårdens medicinska uppgifter skall i tillämpliga delar vara
n att genomföra hälsoundersökningar vid nyanställningar,
n att genomföra periodiskt återkommande hälsoundersökningar anpassade till den anställdes
levnadsålder enligt följande:

t o m 40 år - en gång vart tredje år
41–50 år - en gång vartannat år
från 51 år - en gång per år
n att genomföra riktade hälsoundersökningar, när så påkallas på grund av särskild yrkesrisk,
n att vid befarad yrkesbetingad ohälsa föreslå åtgärder,
n att ge råd i hälsofrågor såsom kost, alkohol, rökning och motion,
n att biträda skyddsombud med råd och anvisningar.

Hälsoundersökningen skall omfatta en allmän hälsoanamnes, särskilt med avseende på hud och
andningsorgan. I undersökningen skall också beaktas psykiska och sociala effekter av arbetsmiljön,
vilka påverkar den anställdes möjligheter att fullgöra arbetsuppgifterna.
Anmärkning
Om på grund av sjukdomssymptom, som konstateras vid hälsoundersökningen, företagshälsovårdens läkare utfärdar remiss för ytterligare undersökning vid sjukvårdsinrättning, beviljas permission enligt 7 §.
Den medicinska företagshälsovården innefattar ej sjukvård.
Företagshälsovården skall om möjligt även vara teknisk och därvid omfatta förhållandena på den
egna arbetsplatsen och använd teknisk utrustning. Förhållandena på de främmande arbetsplatser
över vilka arbetsgivaren inte råder omfattas ej. Den tekniska företagshälsovården skall syfta till att
genom råd och anvisningar åstadkomma en god arbetshygien och förebygga arbetsskador.
Parterna skall verka för att företagshälsovård enligt dessa riktlinjer kommer till stånd och förut
sätter därvid att företagshälsovården kan upphandlas till en kostnad som kan bedömas som skälig.
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BILAGA 6: CENTRALA PARTERS SYN ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE 2017 05 09
Utdrag ur förhandlingsprotokoll till Riksavtal 2017
Central arbetstidsnämnd
Parterna inrättar en central nämnd som under avtalsperioden ska följa utvecklingen av lokalt tecknade kollektivavtal. Lokal part ska till nämnden skicka in förslag till lokala parters kollektivavtal,
innan de kan antas. Nämnden ska också vara behjälplig om lokal part vill ha stöd vid tecknande
av lokalt kollektivavtal. Nämnden ska vidare bilda sig en uppfattning om branschens utveckling
när det gäller upphandling och arbetstider.
Nämnden består av två representanter vardera och den information som nämnden kommer till
del ska hanteras inom ramen för nämndens uppdrag, om inget annat beslutas av parterna.
Centrala parters syn på hur arbetstid och arbetsmiljö bör tas i beaktande
De centrala parterna noterar att allt fler kommuner väljer att efter upphandling, möjliggöra få utfört sotning- och rengöringsverksamhet på andra tider än dagtid, som tidigare varit normalfallet.
De centrala parterna vill mot bakgrund av det ge sin syn på dessa upphandlingar.
De centrala parterna ser att det finns områden som behöver få utfört sotning- och rengöring på
andra tider än dagtid. Det kan röra sig om speciell restaurangverksamhet inom kommuner eller
landsting som på grund av verksamhetens behov inte kan stänga ner verksamheten på andra tider
än kvällar och eller nätter. Det kan också finnas andra verksamheter som på grund av verksam
hetens behov är i behov av sotartjänster på andra tider än andra tider än vardag och dagtid.
De centrala parterna vill minimera kvälls- och nattarbete. Kvälls- och nattarbete kan medföra
negativa hälsoaspekter, direkt skadliga för arbetstagarna och gynnar inte företagens arbete med
en god arbetsmiljö för arbetstagarna. Företagen måste också kompenseras av kunderna vid de fall
som upphandlingen öppna upp för sotning av andra arbetstider än de som idag är normalfallet.
De centrala parterna anser att övertid och schemalagd arbetstid utanför ordinarie arbetstid ska
minimeras inom verksamheten. Det ska inte i framtiden planeras ordinarie arbetstid genom övertidsersättning. Arbetstagarna ska ges inflytande över sin arbetstid, hänsyn ska tas till arbetsmiljön,
de sociala och privata aspekterna.
De upphandlande kommunerna måste vid upphandling minimera arbetstider utanför ordinarie
arbetstider, både utifrån en hälso- och arbetsmiljöaspekt. Vid de fallen det sker ska kompensation
utges till företagen.
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Inrättande av arbetsgrupper
Arbetsgrupperna ska inrättas skyndsamt och ha en första träff för att göra en tidsplan för sitt
arbete, det ska senast vara genomfört 2017-06-30. Samtliga arbetsgrupper ska träffas och rappor
tera gemensamt till delegationerna senast 2017-11-01. Arbetsgrupperna ska vara klara med sitt
arbete senast 2018-12-30, med målet att dess arbete ska implementeras i nästa avtalsrörelse.
1. Lönekonstruktion och arbetstider

Parterna är överens om att arbeta med ett framtida lönesystem ska stödja yrkes, befattnings och kompetensutveckling, befattningsarbetsuppgifternas svårighetsgrad och erfarenhet
i yrket.
Parterna ska under avtalsperioden arbeta för ett arbetstidsavtal som tar hänsyn till arbets
givarens behov av att schemalägga arbetstid på mer än dagtid, behov för arbetstagarna av en
sund och bra arbetsmiljö, arbetstagarnas behov av återhämtning samt en förutsägbarhet av
arbetstiden som möjliggör ett socialt familjeliv.
Till arbetsgrupperna om lönekonstruktion och arbetstider ska parterna ta hjälp av extern
rådgivare/medlare. Partnerna ska genomföra gemensamma regionala aktiviteter under 2018.
Parterna delar på denna kostnad
2. Arbetsmiljö

Parterna ska under avtalsperioden arbeta med arbetsmiljöfrågorna, tolkningar av lagar och
avtal under avtalsperioden utifrån branschens förutsättningar. Det innebär bl. a. arbete på
höga höjder, arbetet med kemikalier, psykosociala och organisatoriska aspekter samt arbetet
med att förebygga missbruk av alkohol och droger m.m.
3. Yrkesutbildning

Parterna ska arbeta med att ta fram strategier för ett nytt lärlingsutbildningssystem. Parterna
ska vidare se över validering för redan anställda sotare och hur de sedan kan utbilda sig till
skorstensfejare samt kostnader för dessa. Gruppen ska också arbeta med yrkes- och kompetensutvecklings frågor. MSB är en naturlig samarbetspartner i detta arbete. Gruppens arbeta
ska synkas ihop med arbetsgruppen om lönekonstruktion och arbetstider.
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Huvudavtal
Mellan å ena sidan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, samt å andra sidan, Svenska
kommunalarbetareförbundet.

KAP I: DEFINITIONER
§ 1 I detta avtal avses med:
Central arbetsgivarorganisation: Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.
Central arbetstagarorganisation: Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Lokal arbetstagarorganisation: Till central arbetstagarorganisation hörande lokal
organisation.
Arbetstagarorganisation: Central arbetstagarorganisation och lokal arbetstagarorganisation.
Central part: Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Lokal part: Arbetsgivare och arbetstagarorganisation.
Central förhandling: Förhandling mellan centrala parter.
Lokal förhandling: Förhandling mellan lokala parter.

KAP II: FÖRHANDLING OM UPPRÄTTANDE AV KOLLEKTIVAVTAL
§ 2
Förhandling om upprättande eller prolongering av kollektivavtal skall föras som central förhandling.
§ 3
Mellan arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation får avtalas om villkor, som innebär avvikelse
från central överenskommelse, under förutsättning att sådan överenskommelse kan godkännas
av centrala parter.
§ 4
Parterna är skyldiga att på ömse sidor verka för att träffad överenskommelse snarast genomföres
samt att, då överenskommelsen avser kollektivavtal, sådant avtal snarast upprättas.
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KAP III: FÖRHANDLING ENLIGT 11, 12, 14 ELLER 38 § § SAMT
INFORMATION ENLIGT 19 § LAGEN OM MEDBESTÄMMANDE I
ARBETSLIVET (MBL)
§ 5
Begäran av lokal eller central arbetstagarorganisation om sådan förhandling, som avses i 14 §
andra stycket MBL, skall skriftligen vara den arbetsgivare, som fullgjort den lokala förhandlingen,
tillhanda senast tionde dagen efter det att den lokala förhandlingen i frågan slutförts. Har begäran
framställts av lokal arbetstagarorganisation skall inom samma tid skriftligen till arbetsgivaren visas,
att central arbetstagarorganisation önskar fullgöra förhandlingsförfarandet.
Har vad nu sagts inte uppfyllts av arbetstagarorganisationen, är arbetsgivaren oförhindrad att utan
påföljd fatta och verkställa beslut i frågan.

KAP IV: FÖRHANDLING I RÄTTSTVIST
§ 6
I sådan rättstvist, som skall handläggas enligt lagen om rättegång i arbetstvister, skall förhandling
äga rum i den ordning som anges i detta kapitel.
Även om kollektivavtal upphört att gälla skall bestämmelserna i detta kapitel iakttagas i tvist om
avtalets tolkning och tillämpning.
§ 7
Förhandling som avses i § 6 förs i första hand som lokal förhandling.
Anmärkning till § § 6 och 7

Här avses inte att begränsa användningen av direkt överläggning mellan arbetsledning och arbetstagare för utjämnande av meningsmotsättningar.
§ 8
Kravet på arbetsgivare att i fall som avses i 35 § MBL ”omedelbart” påkalla förhandling i där
avsedd tvist skall anses uppfyllt, om arbetsgivaren senast fjärde arbetsdagen efter den dag, då
arbetsgivaren mottagit skriftligt besked om arbetstagarorganisationens tolkning av berörd avtalsbestämmelse, avsänder skriftlig begäran om förhandling i saken till den lokala arbetstagarorga
nisationen.
Motsvarande krav i fall, som avses i 34 § tredje stycket MBL, skall anses uppfyllt om arbetsgivaren
avsänder skriftlig begäran om förhandling i saken, senast första arbetsdagen efter mottagande av
arbetstagarorganisationens skriftliga besked i tolkningsfrågan.
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§ 9
Kan uppkommen tvist ej lösas vid lokal förhandling, ankommer det på part som vill fullfölja
ärendet att påkalla central förhandling. Framställning om sådan förhandling skall av veder
börande centrala part göras hos motparten senast två månader efter det att den lokala förhandlingen avslutas. Rör tvisten fråga som avses i 35 § MBL skall dock central förhandling påkallas
inom tre veckor och fråga som avses i 34 § tredje stycket MBL inom tio dagar.
Försummas tidsfristerna som anges i första stycket, har parten förlorat rätten att påkalla central
förhandling och därmed rätten att föra talan i tvisten.
§ 10
Tvist får upptagas direkt till central förhandling, om de centrala parterna är ense därom.
§ 11
Talan får inte väckas av part, med mindre han fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt detta
kapitel. Talan skall väckas inom tre månader räknat från den dag den centrala förhandlingen har
avslutats. Rör tvisten fråga som avses i 35 § MBL skall dock talan väckas inom tre veckor och
fråga som avses i 34 § tredje stycket MBL inom tio dagar.
Försummas tidsfristerna som anges i första stycket, är rätten till talan förlorad. Vad nu sagts om
förlust av talerätt gäller även part, som försuttit sin rätt till förhandling i frågan.
§ 12
I tvist som avses i 33 och 34 § § MBL utövas tolkningsföreträdet av den centrala arbetstagarorga
nisationen eller av lokal arbetstagarorganisation, som erhållit dess skriftliga bemyndigande att
utöva tolkningsföreträdet. I sådant fall skall arbetsgivaren skriftligen underrättas. Vill arbetstagar
organisation åberopa tolkningsföreträde enligt nämnda paragrafer, skall detta anges skriftligen till
arbetsgivaren.

KAP V: PROTOKOLL M M
§ 13
Om parterna inte enas om annat skall vid förhandling föras protokoll, som justeras av parterna.
Protokoll upprättas och justeras i så nära anslutning till förhandlingen som möjligt.
§ 14
Förhandling skall anses avslutad den dag, då parterna enats om att förklara den slutförd. Uppgift
om denna tidpunkt bör intagas i protokollet. Har så ej skett, skall förhandlingen anses avslutad den dag då motparten bevisligen mottagit protokoll eller annat skriftligt besked utvisande
förhandlingsresultatet.
Oavsett vad som sagts i föregående stycke skall förhandling anses avslutad då part som fullgjort
sin förhandlingsskyldighet skriftligen underrättat motparten om att förhandlingen frånträdes.
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KAP VI: STRIDSÅTGÄRDER
§ 15
Stridsåtgärd får inte i något fall vidtagas, utan att åtgärden blivit beslutad eller medgiven av veder
börande central organisation.
§ 16
Stridsåtgärd i anledning av viss tvist får därutöver inte vidtagas av part, som försuttit sin rätt till
förhandling i frågan eller inte fullgjort sin förhandlingsskyldighet eller efter förhandling inte
lämnat motparten skriftligt meddelande om stridsåtgärden inom tre månader från den dag förhandlingen avslutades.
Även om förhandling inte kommit till stånd skall part anses ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet, då för förhandling mött hinder, som inte berott på honom, eller då motparten utan iakttagande av sin förhandlingsskyldighet vidtagit stridsåtgärd för tvistens lösande.
§ 17
Arbetstagare är inte skyldig att utföra arbete som är föremål för lockout eller för tillåten strejk eller
därmed jämförlig stridsåtgärd eller för lovlig blockad. Den som står utanför arbetskonflikt skall
dock fullgöra sina vanliga tjänsteåligganden.
Arbetstagare är skyldig att utföra skyddsarbete. Till skyddsarbete hänföres arbete som erfordras
för avveckling av verksamheten på ett tekniskt försvarligt sätt eller till förebyggande av fara för
människor eller skada på egendom.
Uppkommer tvist hänskjutes densamma till de centrala parterna för avgörande.

KAP VII: TVISTER OM HUVUDAVTALET
§ 18
Vid tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal gäller inte 33 § MBL och vid tvist om tolkning och tillämpning av avtalets § 17 andra stycket inte heller 34 § MBL.
§ 19 Uppsägning av huvudavtal
1. Uppsägning av avtal skall ske skriftligen i rekommenderat brev till respektive organisationer.
2. Förslag till nytt avtal skall vara motparten tillhanda senast tjugonde dagen efter uppsägningstidens utgång. Om inte nytt förslag till avtal överlämnas inom denna tid är uppsägningen ogiltig.
3. Eventuellt motförslag skall vara motparten tillhanda inom ytterligare femton dagar och skall
förhandlingarna påbörjas senast femtonde dagen därefter.
Ovanstående avtal är till alla delar godkänt och antaget den 21 juni 2001.
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TABELL A: TARIFFLÖNER – ARBETARE ENLIGT BILAGA 2
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TABELL B: INDIVIDUELL LÖNESÄTTNING
ARBETARE ENLIGT BILAGA 3 - GRUNDLÖNER
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TABELL C: INDIVIDUELL LÖNESÄTTNING
ARBETARE ENLIGT BILAGA 3 - GRUNDLÖNER
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